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 چکیده

رغم تعودد تعواریی یوی وی عوی ی وومی دارد و نن ایوک اسوس کوه توسوعه مفهوومی کنفوی و  ونک ن وو ی مفهوو  توسوعه ی وی

شوود و مووا م وس  ه ووتنم ینارور نن را در یووی تر میتور  یننوونم مات وا  نن دن نوودها کنفیاسوس  نووا رایک هرتوه توسووعه ر

موودس سن ووت نی یراتووی و ایوورا کنوونم منیوروواو زمووانی کووه توسووعه مر ووو   ووه یوامووآ اروو ی تنووا  یینعووی ماننوود ن   

 خاک و محنط زی س  اشد.

  رسو ی  نود دولتوی مر وو   وه موبوو  ن  و در ایک مطالعه که  وه رو  اسونادا انموا  شوده اسوس ایایوا  و عسارشوا

 ی  کرد نن در محدوده استان کردستان تح نآ کنفی و ساختارا شده اسس.

من نووارد متوور مکعوو   6هوواا مویووود  اسووتان کردسووتان دو  را وور منووانگنک کشووورا  ارنوودعی دارد و  ووا توودود  وور اسوواس داده

در  نوود  %09و از ن  استحیوواس شووده توودود کنوود می استحیوواسدرروود از دتان وونآ ن ووی خووود را  82منووا آ ن ووی تنهووا 

ن ووی و یوود  سووازعارا  وونک منووا آ ن  و خوواک از عووردد. خوورو  ن  از اسووتان  تشوودید  حووران کمکشوواورزا میوور  می

 هاا مهم اقتیادا ن  و کشاورزا در کردستان اسس.وی عی

ریسا  وور اسوواس ن موودس سن ووت ی و  رنامووههاا توسووعه کشوواورزا و اسووتفاده  هننووه از منووا آ ن  اسووتادر ایووراا  رنامووه

هواا یدیود تولنود و توزیوآ محیووا  کشواورزا نماید سورزمنک ویوود نودارد.  وراا ت ننور در وبوعنس مویوود  ایود رو 

 ا  هننه از منا آ دایدار  ا دیدعاه سن ت ی و نماید سرزمننی ایرا ن ود.و استفاده

 

ا کشاورزاوسعهمدس سن ت ی  نماید سرزمنک  ت های کلیدی:واژه  
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Abstract 

 

Development concept despite of plurality definition armed with general characteristic and it 

means that development is concept quality and inter generation. Therefor whatever deal with 

development with more quality their considerations will be problematic and we obliged 

designing and performance the elements of in a design systematic model, especially 

development temporal related to origin nature of life like: water, soil and environment. 

In this study that by means of documentary method has been accomplished, reports and formal 

information of government section related to object of water and operation in confine range has 

been structural and qualitative analyses.  

On the basis of available data, Kurdistan province has diploid average civic precipitation and 

about 6 billion cubic meter that obtain just 28 percent, of this value %90 consumes in 

agriculture section. Aggress water from province, renewed intensifications of sufficient water 

and non-harmonious between soil and Water sources is one of the economic important 

characteristic to carry out agriculture development plans and optimize use from water sources 

there is no systematic planning or land use policy. For changing in this conditions must use the 

new methods of production and distribution of agriculture crops and optimize use from basic 

sources of course with systematic and land policy view (land planning). 
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 مقدمه

روند رو  ه کاهد منا آ تمدیدنادذیر  افساید ی عنس  تنری  محنط زی س و عر  شدن کره زمنک در ت ا  یهان کوم و 

ریسان  ا  رناموه وردارا  هننوه از منوا آ مویوود  وه ویو ه ن   وراا ه وه ند مشهود اسس.  وا عذشوس زموان مودیریس و  هره

 اسس.کنندعان یی السا  ی  ی تولندکنندعان و میر 

ا سرنوشس نناز تولنودا و ان وانی دیگور منوایق کنندهویود ن  و  اران در منایق غر  ایران از ی  ه کردستان تعننک

خشوی  از یوی وبوعنس اند. کشور ما ایران  غنور از داشوتک اق ونم خشوی و نن هن ی روزافسون موایهایران اسس که  ا  حران کم

هاا ا سرزمنک  رخوردار اسوس  وه یوورا کوه ایوک نواموزونی هسینوهرا از منا آ در دهنه رداناموزون در استقرار ی عنس و  هره

هواا ی رانوی و ا ایوراا دروههها نه تنها در سطح اقداما  و خودما  دولوس در زمننوه  نارا  ه ه راه داشته اسس. ایک هسینه

ا ها  ا هسینوهعی مرد  یادا را هم در اغ   زمننههاا اقتیادا و زندتولندا  ر  ودیه ی ومی سنگننی ن وده اسس   که فعالنس

هاا اخنور ریسان غنر از السا   ه دنروا از اق ونم منوایق منت وی در تولنود محیووا  در سواسمضایی ه راه ن وده اسس.  رنامه

و در  رخوی از  اند  ه من ور ی وعنرا از اتا  منا آ ن  و خاک منایق منت ی سطح تولند و اشوت اس را افوساید دهنودکوشنده

اند. ویود ن  در کردستانا  )منایق غر ی کشور(  ه دلنوآ هاا مرزا شدهمنایق  ا دیدعاه تاک نس سرزمننی مانآ از خرو  ن 

 وردارا و یوا دخوآ و ت ننور در م ونرهاا یینعوی نن و یوا ا م ّی شده و هور عونوه  هرهها تیدیآ  ه یی م ألهنناز سایر استان

یووار  وا کردسوتان هاا همخواهی هر یی از استان اا شده اسس سهمدارا منو   ه توافقا  م ی یا منطقه رتنینص  راا  هره

هاا منافآ م ّی و وا  تگی متقا آ منایق  انت ا  داده شده اسس. هد  از ایوک  ردارا از منا آ ن ی در تارتو  سناسس راا  هره

ا میورفی  هاا استحیواس ن  در اسوتان کردسوتان و یوا هسینوهقوم هسینوهمقاله که  ر اه نس ن  تأکند دارد ایک نن وس کوه ر

ا ن  کردستان را  ورنورده و تعنونک ن ایود    کوه  ور ایوک نکتوه تأکنود دارد کوه  وراا تحقوق توسوعه کنندههاا میر استان

شاورزا ته یووام ی م فووس  ردارا از ن  و توسعه کها و موانعی ویود دارد و در  هرهالنیوص توسعه کشاورزا ته ظرفنسی ی

 مانده اسس؟

 

 تحلیل عوامل مرتبط با توسعه کشاورزی

ا نعاهانوه اا از ینارر مرتیط  ه هم ت   تمر ه و یوا ارادهمع واو و الساماو  راا ایک که هر فعالنتی شکآ  گنرد مم ویه

مم ویه یوامآ مرتیط  وه هوم سن وتم  شوند تا هد  مشنص محقق عردد. در ارطاح ی  ی  ه ایکدر کنار هم سازماندهی می

ا ی ومی یی سن تم  رخوردار اسوس. عواهی سوازماندهی و ترکنو  شود. ینارر تولند در  ند کشاورزا ننس از قایدهعفته می

کنند و عاهی هم در درون خود بو ک ناسوازعاا و یوا یود  تیووس هود  هسینه و در استان هد  ی آ مییوامآ؛ در ازده و کم

 کنند.هاا  نرونی ایم از اقتیادا و ایت ایی ایماد میاا  راا سن تمهناسازعارا

هواا شوود غالیواو وا  وته  وه ن ا  رداران خُرد و متوسط انما  میتوسط  هره ر کشاورزا متعار  ایران که ی وماٌسن تم تولند د

 تدویک شده دولتی اسس از ی  ه:

 ن ا  نموز  و ترویج -1

 و مدرن( ن ا  فنی تولند )سنتی  -8

 ن ا  تنینص منا آ -3

 ن ا  ت ایتی )ت هنا    ن ه  یارانه و...( -4



  

  ردارا از منا آعذارا در  هرهسناسس -5

  ها و محیواعذارا در قن س نهادهسناسس -6

ر تولند توا هاا مؤثر دهاا تاک نتی  یوامآ فرهنگی و محنطی هر یی از منایق منت ی کشور  ه ینوان خرده ن ا در کنار ن ا 

 اند.کنون  ه مویودیس خود ادامه داده

هاا ی و  ایت ایی و کشاورزا ه وتند ورود  وه ها موبو  اختیاری یکی از شاخه ا تویه  ه ایک که هر یی از ایک ن ا 

آ موادا و هوا  نشوی از منوا ا کا  خواهد شد  اما ذکر ایک نکته از  اسس که هور یوی از ایوک ن ا ها موی  ایالهیسئنا  نن

دهند. در سنّس ی م اقتیواد یواموآ غنرمادا تولند را  ا خود دارند و ینارر سن تم ک ی تولند محیوا  کشاورزا را تشکنآ می

هواا ایت وایی شد امروزه دن ندعی تولند و تندعنرا فعالنس کشاورزا وا  ته  ه سه ینیر زمنک  کار و سرمایه ت قی میشکآ

ریسا  ا تأکنود ا که در سن تم تولند دخنآ ه تند ایفاء نقد ن ایند ویود تفکر سن ت ی در  رنامهکند ینارر یدیدایما  می

 ردارا  هننه از منا آ دایه ازمه تحقق توسعه کشاورزا اسس. نن ه که در ایک منان قا  نس  حو  دارد ایوک اسوس  ر تفظ و  هره

رر  ن ر کردن یا تذ  نعاهانه یا نانعاهانوه  رخوی از ینارور  وه ویو ه  که هسینه در کنار هم قرار دادن یوامآ تولند و یا هسینه

 ریسا  ه ه راه خواهد داشس؟یوامآ ار ی تولند ته تیعاتی در ن ا   رنامه

اا  وا ای واس هاا  ودیههاا اقتیاد م ّی دولس را تاکنون ناتار  ه درداخس هسینهم   او تأمنک ننازهاا تناتی یامعه و تفظ دایه

 هاا توسعه کشاورزا ن وده اسس.هاا تعدیآ و توازن در ایراا  رنامهسناسس

کند هسینه تنینص غنر هننه منا آ دایه یینعی و تمدیود مندان  ه توسعه را ن یس  ه موبو  ت اس مینن ه که یاقه

عذارا  ا معنوار موالی و ارز   ودن غنرقا آ تقویماا که  ه دلنآ کنفی  ودن و ک نا  ناشونده یهس تولند و اشت اس اسس هسینه

 اسس.

 ردارا فنسیکی از هر یی از منا آ دایه تولند در کشاورزا خیوراو ن  و خاک عاهی یورا ی آ شوده اسوس کوه در  هره

هاا نینوده شوده اسوس اموروزه دغدغوه ن وا  تولنود محیووا  تأمنک هسینه اتا  و تیعا  زی س محنطی نن موکوس  ه ن وآ

هاا دس از نن اسس هر تند کوه در تنود در سطح دولتی و ی و  کشاورزان یربه  نشتر محیوا  و یریانکشاورزا در ایران 

هاا تولند و  هننه ن ودن یواموآ تویوه شوده ا اخنر  ر کنفنس تولند و افساید ی  کرد در واتدها یا  ه ارطاح  هیود رو دهه

نهایی و  ازار میر  نن اسس نه قن س یوامآ هسینه شده   وراا ماواس  اسس  اما نن ه در کانون هد  قرار دارد قن س ت ا  شده و

نا  و... مورد نناز اسس و هر یی از یواموآ سوه ی فرض کننم که  راا تولند عند . یوامآ منت فی تون زمنک  ن    ذر  ماشنک

م اسس قن س نهایی کآ اسس نوه هسینوه دهند در دایان نن ه  راا تولند کننده و دولس مهّتولند را  ه خود اختیاص می از هسینه

 هر یی از یوامآ.

در هر یی از منایق کشور  ه دلنآ موقعنس ی رافنایی و شرایط اق ن ی  غنایا فقر یواموآ  ترکنو  هسینوه یواموآ تولنود 

ور  اشد ولوی ا کشمتفاو  اسس و عاهی از لحاظ اقتیادا غنرقا آ توینه و م کک اسس استفاده از یوامآ و منا آ  ه برر توسعه

اا توون هاا توسوعه ننافتوهن ردارا از منا آ در اسوتاا ادامه یریان  هره ا ایک تاس فقر زاریان و یا ارزانی  رخی یوامآ  انگنسه

 کردستان اسس.

 

 

 



  

 خالء آمایش سرزمین در توسعه کشاورزی

عنس و محنط زی وس در مطورح اسوس و ا فعالنس  ی هاا نماید سرزمنک  رقرارا تعادس در سه مقولهدر ایراا  رنامه

روند. هد  ار ی نماید در هر تووزه  رقورارا شناسی و ی رافنا از ی و  تعریی و تف نر نن  ه ش ار میسه داند اقتیاد  یامعه

 وا سورزمنک دارد از موبوویا  مهوم م وتقنم  ارتیا  منطقی  نک یوامآ مرتیط اسس. فعالنس کشاورزا  ه دلنآ ایک که ارتیوا 

 شود. د ق  داد مینمای

ا هنووز در تنطوهرغم  روز  حران ن  در اغ   منایق کشور و یرح میاتای تون مودیریس تقابواا  وراا ن  اموا ی ی

عذارا شود سناسسعنرا میاا تی نمهاا کان  دون تویه  ه توان اکولوهیی منطقهریسا و تنینص ن  و ایراا دروهه رنامه

ر تولند محیوا  کشاورزا م ت س  در ن ر عرفتک شرایط قیوآ از میور  )یواموآ ایت وایی( و در تأمنک  توزیآ و میر  ن  د

کوار منطقوی  وراا تیعا  زی س محنطی اسس. داید توان اکولوهیی هر یی از منایق  ر اساس رویکرد نماید سرزمنک یوی راه

تنان ه رویکردا غنر نماید سرزمنک در دند  شودایماد تعادس در شرایط قیآ از میر  ن  و شرایط  عد از میر  نن ت قی می

هواا اقتیوادا را  وه خوود وا  وته عرفته شود   رخی از منا آ ن ی مویود که یی سوالنان مت وادا زنودعی  ی عنوس و فعالنس

ا منوایق م وکونی و تتّوی مهوایر  اند  ه مرور زمان توان اکولوها را  ر هم زده و م کوک اسوس  وه مهوایر  و تن نوهن وده

 هاا تنوانی و در تالس تادتر  ه تنری  منا آ خیوراو تنری  دو ینیر تناتی کشاورزا یعنی ن  و خاک  ننمامد.هعرو

  انود و از  ا ی رافناا سناسی یی کشور  اقی ها نیاید تنها در محدودههاا نماید سرزمنک عاهی وقسای اس سناسس

هاا اخنور هاا مشترک سناسس واتد در دند عنرند. در ساسا ن وزهاسس  ه دلنآ ویود منا آ و منافآ مشترک خیوراو در ت

هاا نتی ن  و یا عاهاو  ا هد  توسعه تولندا  داخ ی اقدا   ه ت ننور م ونر یریوان کشورهاا منطقه  ا هد  ی وعنرا از  حران

 وردارا از ن  موورد ننواز ا محونط زی وس و یوا  هورههاا سطحی  ا ایماد مانآ و سدسازا  مشکا  و خ واراتی در تووزهن 

اند. قطعاو کشور ایران هم  ه من ور تفظ تاک نس سرزمنک و منافآ م وی در روور  یوار مرزا خود فراهم ساختههاا هماستان

ا  ند از توان اکولوهیی کشورها و یا  ه اییار  ناتار  ه انما  اقداما  مشا ه خواهد عشس ولی نیاید از ن ر دور داشس که مداخ ه

 ردارا از منا آ منمر  ه اتا  نعاهانه منا آ خواهد شد.  نا رایک اتنواذ رویکورد ان وانی و نمواید سورزمنک اکار رساندن  هرهتد

هاا مورزا کشوور موا نک ایوران و ه  وایگان  وراا ا کشاورزا در استان ردارا از منا آ دایهمشترک در خیوص تفظ و  هره

 کشورها یی امر تناتی و برورا اسس. مردمان ن آ تابر و ساکنان نینده ایک

اا مویوود در خواهنم  ر اساس م وتندا  و ایایوا  دایوه ا تننک ذهننتی از ن  و تقدس نن  ه ینوان م هر داکی می

هاا مهم که از استان- ردارا از ن  در ایک استان را ا استان کردستان  وبعنس  هرهعسارشا  و مطالعا  انما  شده در محدوده

 تح ن ی از نو  سن ت ی ارائه ن اینم. -شودر در تأمنک ن  ق  داد میکشو

 

 روش تحقیق

 ردارا از ن  و ارائه تح ن ی ساختارا و سن وت ی ها و مشکا   هره ا تویه  ه ایک که هد  از ایک مطالعه  نان ظرفنس

شد و  ا در ن ر عرفتک موبو  مطالعه  ه ینوان  اا و اسنادا انتنا  ه م أله ن  در کردستان اسس رو  مطالعه از نو  کتا نانه

عنورا از محتوواا هاا مع وس در سنمد مت نرها در نن دخنآ نیوده و  ا  هرهیی ک نّس   ه کارعنرا محاسیا  نمارا و نزمون

قی ی تح نآ کنفی و ساختارا از موبوو  عسارشا  و مطالعا  رس ی مویود در استان کردستان و  رخی از تحقنقا  انما  شده 

 ا کشاورزا  ه ی آ نمده اسس.ن  و توسعه



  

 (وضعیت و عملکرد آب در کردستان )نتایج و بحث

هواا ن ریوس مهوم ا توزههاا درن  و سرشواخهمتر در ساس یکی از استانمن ی 455استان کردستان  ا منانگنک  ارندعی 

 شود. هاا کشور را شامآ میارندعیدررد از تمم   8/3کشور اسس که تدود  

دررود دتان ونآ ن   6/3من نارد متر مکع  اسوس کوه تودود  7/6در مم و  دتان نآ منا آ ن  استان کردستان معادس 

دررود منوا آ ن   88دررد مر و   ه دتان نآ منا آ ن  سطحی و  72شود از ایک مقدار تمدید شونده ساانه کشور را شامآ می

دررود نن )معوادس  63عوردد کوه تودود دررد از دتان نآ منا آ ن  استان کردستان استحیاس می 82م ویاو زیرزمننی اسس م

هاا اسوتان کردسوتان  وراا شود. خاکمن نون متر مکع ( از منا آ زیرزمننی و ما قی از منا آ ن  سطحی استحیاس می 1949

هاا شرق استان ی دتاو ی نق  وده و  ور روا د  ه یورا که خاکهاا ن ی مویود داراا شرایط م اوا نن تناستفاده از دتان نآ

شوند. ی نق استفاده میهاا ی نق و نن ههاا ن  زیرزمننی از یریق تفر تاهها قرار دارد و  ه سی  ویود سفرهها و فا دشس

و در فهرسوس منوایق  حرانوی  هاا اخنر  ا افس منا آ ن  زیرزمننی  خاک منایق شرقی  ا ک یود شدید ن  موایه شودهدر ساس

دار و ی وق  شون هواا کم اشود داراا خاکهاا سطحی و  ارنودعی میقرار عرفته اسس. منایق غر ی استان که منشأ منا آ ن 

 کوه تانی اسس.

ریسان و دهود کوه  رناموهوبعنس مویود منا آ ن ی و خاکی در استان کردسوتان سوطحی از تووان اکولوهیوی را ارائوه می

ها را تشننص دهند در غنر ایک رورر   ه رر  داشتک  ردارا از ایک منا آ تناس  ارابی و قا  نسعنرندعان  اید در  هرهتی نم

 اا یس اتا  ایک منا آ در  ر ننواهد داشس.تقوق مالکنس و یا تفظ اشت اس نتنمه

و اولویس استفاده از نن در شرایط فع وی کوه  ر اساس محاسیا  مهندسنک مشاور نماید سرزمنک قا  نس ارابی استان کردستان 

 شود  ه ترتن  زیر  وده اسس:ختم می 1303 ه ساس 

 قابلیت اراضی استان کردستان و اولویت استفاده از آن در شرایط فعلی -1جدول 

 درصد وسعت )هکتار( نوع استفاده

 % 7/4 75/136232 کشس ن ی

 0/88 40/662330 کشس دیم

 1/50 41/1788862 مرتآ و تراعاه

 1/2 85/836893 ینگآ

 7/4 86/136554  ایرو تفاظتی

 1303مأخذ: مطالعا  نماید سرزمنک کردستان 

شرقی استان هاا ی ده استان کردستان نامتوازن  ودن توزیآ منا آ ن  و خاک اسس  ه یورا که نن هیکی از ید  تعادس

هسار هکتوار از ارابوی م وتعدد  095دررد( از  37هسار هکتار ) 335اسس ا ن ریس دریاا خسر )سفندرود( که ی دتاو ع تره توزه

دررد نوسوا  یووا اسوتان در  87کشاورزا را در خود یاا داده اسس در تالی که یاوه  ر محدودیس منا آ ن  سطحی  فقط 

دررد  وار   79اشد و نسدیی  ه   ارد در مقا آ در نن ه غر ی استان که ق  رو توزه دریاته ارومنه خ نج فارس میایک نن ه می

 افتد.در نن اتفاق می

 ا تح نآ ایک ید  تعادس  ه ایک نتنمه خواهنم رسند که استفاده از منا آ ن  و خاک  راا تولند محیوا  کشاورزا  وه 

در سوطح دلنآ ناسازعارا و محدودیس هر کدا  از ایک دو ینیر در منطقه شرقی و غر ی هسینوه تولنود محیووا  کشواورزا را 

 .اا اسس نگاه تولند یا مسریه غنراقتیادا و در سطح کان غنرتوسعه

 

 



  

 های آبریز داخلیتوزیع پتانسیل منابع آب و منابع ارضی به تفکیک حوزه -2جدول 

 پتانسیل منابع آب حوزه اصلی

 مترمکعب

 درصد

 منابع خاک

 هکتار

 درصد

 37 335999 6/12 1199 دریاا خسر

 38 820999 1/87 1699 دریاته ارومنه

 31 821999 8/53 3899 خ نج فارس و دریاا ی ان

 199 095999 199 5099 ی آ

 1303مأخذ: مطالعا  نماید سرزمنک کردستان 

هایی تون تودوعرافی  ی ق خاک اا که در تناس  منا آ ن ی و خاکی استان  اید  ه نن تویه داشس ویود محدودیسنکته

ها  ه رور  یا  غنرم کک اسس  نا رایک تنها راه ایماد تعادس  ونک ایوک دو منیوآ تنواتی یاو ت ننر ننو اق نم خاص  اسس که تقری

هاا واقعی  ا رویکرد تفاظس از کآ منوا آ عذاراها و سناسس ردارا از ننای اس مدیریس  هننه و ی  ی )مدیریس یامآ( در  هره

هواا منت وی   وا تویوه  وه هاسس مقدار ن  مورد نناز  راا کار رااز نن ردارا زی س محنطی و ریایس یدالس در توزیآ و  هره

 :هاا اکولوهیی  ه قرار زیر عسار  شده اسسمدس

 
 های مختلف توسعهمقدار نیاز به آب در فعالیت -3جدول 

 مقدار آب مورد نیاز فعالیت

 هسار متر مکع  در هکتار و در ساس 6 – 19 زرایس

 متر مکع  در هکتار و در ساس 3999 داراکارا و اغدارا دیممرتآ

 لنتر در روز  راا هر نفر 49 -159 تفر  مت رکس

 لنتر در روز  راا هر متر 5  - 18 تفر  ع ترده

 لنتر در روز  راا هر نفر   885 – 399 رنعتی -شهرا 

 مأخذ: ه ان

 

 جایگاه بخش آب استان کردستان در مقایسه با کشور -4جدول 

 نسبت استان به کشور )درصد( کشور ستانا عنوان شاخص

 899 859 599 متوسط  ارندعی ساانه )من نارد متر مکع (

 5/3 490 6/14 ی آ  ارندعی  ساانه )من نارد متر مکع (

 0/7 08 3/7 ی آ یریانا  سطحی )من نارد متر مکع (

 3/8 808 6/6 ی آ تیننر و تعرق )من نارد متر مکع (

 5/6 139 5/2 ده )من نارد متر مکع (ی آ ن  تمدید شون

 803 1099 5656 سرانه ن  تمدید شونده  )متر مکع  در ساس  راا هر نفر(

 86 13 4/3 خرو  ن  از کشور

 مأخذ: ه ان

 
 های مختلفمیزان مصرف آب استان در بخش -5جدول 

 دررد مقدار میر  واتد میر  نو  میر 

 09 1585 من نون متر مکع  کشاورزا

 8/0 157 من نون متر مکع  ر ش

 2/9 14 من نون متر مکع  رنعس

 199 1606 من نون متر مکع  ی آ

  



  

از ایایا  مندر  در دو یدوس مذکور تند نکته قا آ تویه اسس. اوس:  اا  وودن منوسان  ارنودعی اسوتان در مقای وه  وا 

 اشد سو : میور  اکاریوس منوا آ موقعنس مرزا نن می متوسط کشورا دو :  اا سهم استان در خرو  ن  از کشور که ناشی از

 ( در  ند کشاورزا.%09ن ی استان )تدود 

هوایی  وراا هاا اخنر دروههریسان قرار عنرد ایک اسس که در ساسدر ایک سه وی عی نن ه که  اید مورد تویه  نشتر  رنامه

هوا تواکنون نتوان وته اسوس موانآ ا شده اسس کوه ایوراا نن ردارا ایرهاا مدرن انتقاس و  هرهسازا ن  یا ایراا شیکهذخنره

 هاا غنرمماز یا سوءمیر  ن  در  ند کشاورزا استان شود. ردارا هره

کننده منوسان منوا آ  محنطی در استان ننس تعننکهاا اخنر زی سدر کنار یوامآ ان انی و مدیریتی شرایط اق ن ی و ت ننرا  ساس

 نطقه  وده اسس.ن ی استان و ی  کرد نن در م

هاا شوور تننک  اا نمدن ن هاا غر ی کشور و همورود عرد و خاک ناشی از رحارا یراق و سوریه و یر  تان  ه استان

ا اسوتان ها و محودودها ارومنوه کوه  نشوی از نن در سرشواخها دریاتوههسار ت قه تاه غنرمماز در توزه 89و تفر  ند از 

تهدیداتی اسس که ی نه ن   خاک و محیوا  کشاورزا استان تادث شده اسس  راا کنترس ایوک  کردستان اتفاق افتاده اسس از

ا مدیریس ن  و ن ا  تولند محیووا  کشواورزا ها از  اسس ت ننرا  اساسی در نحوه حران  ت ننر و یا تداقآ سازعارا  ا نن

هاا فعواس در  نود کشواورزا ید سرزمنک و نش س عروهرور  دذیرد.  نشی از ایک ت ننرا  و الساما   ر اساس مطالعا  نما

 شود.ها اشاره میاستنرا  و تورنه شده اسس که در ق  س دنشنهادا   ه نن

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

هاا اقتیوادا و رفوآ ننازهواا ان وان ن  نه تنها یی ینیر وتد   ند تنا    که یی منیآ مهم یهس انما  فعالنس

ریسا و سوءمدیریس نن نه تنها خود ن    که ینارر و محیوا  وا  ته  ه نن ننس در ن ی و یا نیود  رنامهاسس  ا تشدید  حران کم

ا تنواتی در هور نقطوه از کوره زمونک یوی ا  هننه از ایوک موادهعنرند تفظ و استفادهمعرض نسن  و یا نا ودا مط ق قرار می

 عدا  ه نن )خیوراو  عود فنوی و اقتیوادا و تهدیدا  مویود نگاه تی نادذیر اسس و  ا ت ننرا  دند روا زمنکبرور  ایتنا 

 ه نن( ایراد خ ار   ه کآ تنا  اسس و در  عد ی  ی  راا ایماد توسعه دایدار در هر یی از منایق کشور تفوظ و مودیریس ن  

 اا و استانی قرار عنردریسا منطقههاا  رنامه اید در ردر اولویس

عذاران ریسان و سناسوستفاظتی و مدیریتی و سازعارا فعاانه  ا  حران ن  دنشنهادا  زیور را  وه  رناموه  راا ت ننر رویکردهاا

 ن اید:هاا ه موار  ا نن میاستان کردستان و استان

 ن ی.سازا ی ومی در خیوص منایرا  و تهدیدا  زی س محنطی مر و   ه  حران کمفرهنگ -1

  ردارا از ن .سرزمنک منایق ه موار  ا استان کردستان در مدیریس و  هره مینا قرار دادن مطالعا  نماید -8

  ردارا متناس   ا شرایط یدید )ت ننرا  قانونی و بوا ط(.هاا یدید ن ار  و  هرهاتناذ رو  -3

  ردارا در سطح کان و خرد در منطقه.هاا مدرن و  هننه در تأمنک  انتقاس و توزیآ  هرهترویج  رو  -4

 ردارا از منا آ ن ی در میار  کشاورزا و رنعتی  وا تعنونک اسوتاندارد میور  و تعنونک نور  اقتیادا ن ودن  هره -5

 واقعی.

ا منایق مرزا ها و انتقاس ن  در تنطهها و تی ن ا  مر و   ه ت ننر م نر یینعی روان ن تمدید ن ر در سناسس -6

 استانی. و  نک

 ا تویه  ه ت ننرا  اق ن ی در ارابی دیم و ن ی استان.ت ننر الگوا کشس محیوا    -7

 ها  ا ارقا  درمحیوس  ا نناز ن ی کم.ی وعنرا از کشس محیوا  کشاورزا  ا نناز ن ی زیاد و یایگسینی نن -2

 ترویج و ت ایس از محیوا  و عناهان  ومی و غنر ومی مقاو   ه خشکی. -0



  

 هاا تولند یا افساید درنمد . رداران  ه من ور ییران هسینهو خاک توسط  هرهی وعنرا از فشار ممدد  ر منا آ ن   -19

 ا سرزمنک در منایق شهرا و روستایی استان.تمدید ن ر در ساختار فضایی و دراکند ی عنس در دهنه -11

و هوواا اقتیووادا دووس از تولنوود خووا  محیوووا  کشوواورزا )فوورنورا  نگهوودارا دهی و موودیریس یریانسووامان -18

 عذارا(  ه من ور ایماد ترخه  هننه تولند و میر .قن س

 هاا  ومی مؤثر در توسعه کشاورزاشناسایی داند -13
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